
א פרשת יתרו תשפ"ב

      
               

             
             

              
              

                 

             
      

               
              

              
               

      
  

        
        
         
        
        
        
          
        
      
       
       
         
        
        
         

          
      

        
        
        
        
         
         
        
      
       
        
        
       
         
         

אֹויף ִאיִדיׁש

ירּוׁש ירּוׁשִמיְט'ן ּפִ דֹוׁשׁ  ִמיְט'ן ּפִ דֹושזֹוַהר ַהּקָ זֹוַהר ַהּקָ
ה ְרׁשֶ האֹויף ִדי ּפַ ְרׁשֶ ָבׁש  אֹויף ִדי ּפַ ָבׁשָמתֹוק ִמּדְ ָמתֹוק ִמּדְ

 

עלון מס'  68                                      פרשת יתרו תשפ"ביו"ל בעזהשי"ת ע"י מרכז "מתוק מדבש" ת.ד. 5315 ירושלים

נתנדב לעילוי ולטובת נשמת הר"ר ישעיה ז"ל בן יבלחט"א הר"ר אהרן הכהן הי"ו  ב"ה
לוח עמוד היומי בזוה"ק פרשת משפטים

מתוק מדבשוילנאיום
תקפג-תקפח נג ע"א ראשון'

תקפח-תקצד נג ע"ב שני
תקצד-תרא נד ע"א שלישי
תרא-תרו נד ע"ב רביעי
תרו-תריב נה ע"א חמישי
תריב-תריח נה ע"ב שישי
תריח-תרכד נו ע"א שב"ק

חלק ה - פרשת בשלח



ב פרשת יתרו תשפ"ב

                
              

                
            

       

         
            

              
               

               
               

             
                

                 

               
             

                

        
         
         
        
         
          
        
        
        
       
         
      

 

       
       

     
         

        
          
        

        
          

        
        
         
        
           
          
         
        
          
        
         
       
         
        
        
         
        
          
          
       



ג פרשת יתרו תשפ"ב

                 
                

                
                

             
            

                
       

       
                    

              
              
                    

                
             

              

      
         

   

        
      

         
         
         
        
        
        
        
         
         
       
         
         
        
          
        

  

       
  

          
          
         
       
        
          
           
         
           
          

          
       

          

           
         
         
         
          
          

    



ד פרשת יתרו תשפ"ב

                 
               

              
                

          

                  
                 

                
             

             

       
                 

            
               

               

         
       
      
        
         
         
         
         
         
        
        
          
      
         

          
         

   

         
        
         
         

          
        
        
         
         
         
        
       

  

      
       

         
        
       
        
        
        
        
       
        
         



ה פרשת יתרו תשפ"ב

שבח דא שירתא

ַווייל ָדאס ֶלעְרֶנען ֶדעם זֹוַהר ֲאִפיּלּו ָנאר ִמיְטן ָזאְגן טּוט ּבֹויֶען ֶוועְלְטן, אּון ַאַווְדַאי אֹויּב ֶער ֶוועט 

זֹוֶכה ַזיין צּו ֶלעְרֶנען אּון צּו ַפאְרְׁשֵטיין ֶדעם ֵּפרּוׁש פּון ֵאיין ַמֲאַמר ֶוועט ֶער ַמאְכן ַא ִּתּקּון אֹויְבן 

ִאין ֵאיין ָׁשָעה, ָוואס ֶער ֶוועט ִניְׁשט ַמאְכן דּוְרְכן ֶלעְרֶנען ְּפַׁשט דּוְרְכאֹויס ַא ַגאְנֶצע ָיאר.

)כסא מלך תיקון מ"ג אות ס'(

                   
                 

              
                 

              
             

              
          

       

           
        
        
        
         
         
        
          
        
          
        

        
         
        
          
       
       
          
       
        
        

     

ַהזַֹּהר ַהָּקדֹוׁש"ַהזַֹּהר ַהָּקדֹוׁש"  ע"פע"פ  "ָמתֹוק ִמְדָבׁש""ָמתֹוק ִמְדָבׁש"  הפירוש הנפלא שהתקבל בכל תפוצות ישראל
ה                           צו יתרוקומען דעם גליון יעדע וואך שיקט א אימייל צו: gmail.com@                     פרשת יתרו תשפ"ב 

)In 9.5/6.5( גרויסע סעט
קלענרע סעט - מהדורת ר' הערשל וועבער 

 )In 7/5(

"ובלכתך בדרך" 
 פארמאט
 70 כרכים 

מהדורת ר' יוסף 
צבי בערגער

)6.5/4.5 In(

 3022233

פאר 
דעליווערי 

845.664.5168845.664.5168רופט: 


